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• Etsitään kirjoittajia, kuvaajia, piirtäjiä sekä
 Vuoden Norppaa ja –Norppaohjaajaa

• Norpparalli, kurssit ja Sukeltajapäivät

• Räpyläuinti konsultointia seuroihin

• Seuratoiminnan paikallistuki ja harrastemanageri

• Nuorisopäällikkö ja –valiokunta esittäytyvät
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Sukeltajalehti on jokaisen Sukeltajaliittoon kuulu-
van jäsenetu. Jokaisessa Sukeltajassa on lapsille ja 
nuorille tarkoitetut Norppasivut. Niitä tekee jouk-
ko aikuisia mm. Norppatoimittaja Sanna Kokkonen. 
Sivuille kaivataan kuitenkin enemmän juttuja, joi-
ta lapset ja nuoret ovat itse tehneet. Jos seuras-
tanne löytyy juttujen tekijöitä, valokuvia, piirrok-
sia jne. niin laittakaa niitä tulemaan minulle tänne 
Liiton toimistoon, niin vien ne eteenpäin toimitus-
neuvostoon.

Lähettäkää norppaohjaajat perusteltuja ehdotuk-
sia Vuoden Norpasta ja Norppaohjaajasta Liiton toi-
mistoon. Palkinnonjakotilaisuus järjestetään Sukel-
tajaliiton 50-vuotisjuhlan yhteydessä. Jos ja kun 
vuoden Norppaohjaaja-tittelin ehdottaminen tun-
tuu jääviyssyihin vedoten ongelmalliselta, niin pa-
tistakaa seuranne johtokunta ja hallitus sekä jäse-
nistö ottamaan kantaa lasten ja nuorten harrasta-
misesta vastaavan henkilön esittämiseksi Vuoden 
Norppaohjaajaksi.

Kirjoittajia, kuvaajia ja piirtäjiä
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Vuoden Norppa ja –Norppaohjaaja

Kaikesta Norppapostiin liittyvästä lisätietoja:
nuorisopäällikkö Kari Malvinen (09) 3481 3190 tai 
kari.malvinen@sukeltaja.fi.



Selvitä Itämeren salaisuudet 
4.-5.11.2006 Kirkkonummella

Kirkkonummelainen Sukellusseura Calypso ry 
järjestää Valtakunnallisen Norpparallin
4-5.11.2006.

Hinta 50 € sisältää rallin, majoituksen ja ruokai-
lut.

Ilmoittautuminen seuroittain Sukeltajaliitto ry:n 
toimistoon 7.10 mennessä office@sukeltaja.fi tai 
fax (09) 34812516.

Kerro ilmoittautuessasi nimi, yhteystiedot, seura sekä
mahdolliset erikoisruokavaliot. Noudatetaan Liiton peruutus-
ehtoja.
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Norppaohjaajakurssi 27.-29.10.2006

Kurssi on tarkoitettu yli 15-vuotiaille snorkkeli- 
tai laitesukeltajille tai uimaopettajille, jotka ovat 
kiinnostuneet 7-15 –vuotiaiden ohjaamisesta ja 
norppatoiminnasta snorkkelisukelluksen parissa.

Kurssi antaa tietoa lasten urheilun lähtökohdista, 
ohjaajan roolista, harjoituskertojen suunnittelusta 
ja toteutuksesta sekä taidon opettamisesta ja 
oppimisesta. Kurssiin kuuluvat myös sukellustaidot 
sekä uintitekniikat sekä pelit ja leikit vedessä. Kurssi 
antaa valmiudet toimia seurassasi norppatoiminnan 
ja norpan taitoradan ohjaajana.

Hinta: 250 euroa sisältäen opetuksen, materiaalin, 
majoituksen ja ruokailun.

Ilmoittautumiset 29.9.2006 mennessä.

Snorkkelisukelluskouluttajakurssi 
I-osa 8.-10.9, II-osa 29.9.-1.10.2006 
Eerikkilä

Kurssi antaa valmiudet suunnitella ja organisoida 
snorkkelisukelluksen peruskurssin sekä kouluttaa ja 
kortittaa snorkkelisukeltajia. Kurssin hyväksytysti 
suorittanut saa toimia snorkkelisukelluskurssin 
vastuukouluttajana, toimia avustavissa 
tehtävissä laitesukelluskoulutuksessa, opettaa 
laitesukelluskurssien perusvälineosioita ilman 
laitesukelluskouluttajan suoraa valvontaa sekä, jos 
snorkkelisukelluskouluttajalla on voimassa oleva 
laitesukelluskortti, hän voi toimia lähikouluttajana 
laitesukelluskouluttajan valvonnassa.

Pääsyvaatimuksena kurssille on  18 vuoden ikä, 
seuran kirjallinen esitys, voimassa oleva CMAS 
S3 tai NAUI Skin Diver –kortti, Norppaohjaajan 
pätevyys tai CMAS P3 tai NAUI Master Scuba 
Diver –kortti tai vastaava muun kansainvälisesti 
hyväksytty sukelluskoulutusjärjestön snorkkeli-,
vapaa- tai laitesukeltajaluokitus. Kurssi järjestetään 

yhteistyössä laitesukelluskouluttajakurssin kanssa, 
tämä tarjoaa hyviä mahdollisuuksia luoda uusia 
yhteistyöverkostoja.

Hinta: 450 euroa, sisältäen opetuksen, materiaalin, 
majoituksen ja ruokailun.

Ilmoittautumisaika on umpeutunut, mutta vielä 
olisi muutama paikka vapaana halukkaille.

Kuuttiohjaajakurssi 10.-12.11.2006, 
Varalan urheiluopisto, Tampere

Kurssi on tarkoitettu kaikille 18 vuotta täyttäneille 
Norppaohjaajille tai muu vesiliikunnan alan 
koulutuksen käynneille. Perhesukelluksen  eli 3-
6 –vuotiaiden lasten ja heidän vanhempiensa 
yhteiseen snorkkelisukellustoimintaan, 
ohjaajakurssi tarjoaa tietoa lasten kehityksestä, 
lasten liikunnan lähtökohdista ja edellytyksistä, 
lasten ja vanhempien ohjaamisesta toiminnassa 
ja monipuolisia toimintamalleja allastoimintaan. 
Kurssilta saat myös runsaasti leikki-ideoita, 
harjoitusmalleja sekä valmiita ohjelmia.

Hinta: 185 euroa, sisältäen opetuksen, materiaalin, 
majoituksen sekä ruokailun

Ilmoittautumiset 6.11.2006 mennessä.

Kaikki ilmoittautumiset kirjallisena seuroittain 
ilmoittautumislomakkeella joko sähköpostilla 
office@sukeltaja.fi tai fax (09) 3481 2516.

Tapahtumien ja koulutuksien 
peruutusehdot:

Viimeisen päivän jälkeen tehdyistä 
peruutuksista veloitetaan 30 % kurssin/
tapahtuman hinnasta. Peruutuksista tulee 
aina ilmoittaa, ilman peruutusta poisjääneiltä 
veloitetaan koko kurssin/tapahtuman hinta. 
Sairastapauksissa palautamme kurssi/
tapahtumamaksun lääkärintodistusta vastaan 
vähennettynä toimistokuluilla (8,50 euroa).

Kurssi/tapahtuma voidaan peruuttaa 
järjestäjien taholta, mikäli ilmoittautuneita 
ei ole riittävästi. Sukeltajaliitto pidättää 
oikeuden muutoksiin
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Räpyläuintikonsultointia seuroihin

Jos seurassanne on halua tutustua räpyläuintiin 
kilpa- tai kuntouintina, ottakaa yhteyttä Timo Suo-
miseen. Hän toimii Liiton räpyläuintivaliokunnan 
”kiertävänä lähettiläänä” esittelemässä lajia ja 
opastamassa lajin alkeisiin.

Seuran tarvitsee sopia ajankohdasta Timon kanssa 
ja varata 1-2 tuntia teoria- ja allasaikaa sekä au-
diovisuaalisia esittelyvälineitä (läppäri + tykki tai 
piirtoheitin).

Voitte kysyä muita saman alueen seuroja, jos sieltä 
löytyisi kiinnostusta tulla mukaan esittelytilaisuu-
teen.

Timo saavutti omana aktiiviaikanaan yhden nuor-
ten MM- ja kaksi nuorten EM-hopeamitalia sekä on 
ainoa suomalainen, joka koskaan on räpyläuinnissa 
alittanut voimassa olleen maailmanennätysajan.

Yhteystiedot:
Timo Suominen
Sukellusseura Vesikot ry, Kouvola
puh. 040-729 6887
email: timo.suominen@sukeltaja.fi 

Sukeltajapäivä

Taso: Seminaari 
Aikataulu: Lauantai 25.11. klo 11.00 - 16.00, 
sunnuntai 26.11. klo 10.00 – n. 14.00
Paikka: Tornion Kaupunginhotellin auditorio
Itäranta 4, 95400 TORNIO
Järjestäjä: Turvallisuusvaliokunta 
Kuvaus: Sukeltajaliiton turvallisuusvaliokunta 
järjestää yhteistyössä Tornion Urheilusukeltajat 
ry:n  kanssa Pohjois-Suomen Sukeltajapäivät 
Torniossa 25.-26.11.2006.
Hinta: 25.00 € (sisältää kahvit molempina 
päivinä)

Ilmoittautumiset Sukeltajaliiton toimistoon 
8.11.2006 mennessä. Lisätietoja  www.
sukeltaja.fi  - ajankohtaiset tapahtumat.

Majoitusvaraukset suoraan Tornion 
kaupunginhotelliin puh. 016-43311.

Hinta: kahden- ja yhden hengen huone 89 €. 
Varaukset hotelliin 8.11.2006 mennessä.

TERVETULOA KAIKKI KIINNOSTUNEET!



Räpyläuinnin koulutusleiri 
aloittelijoille ja seurojen ohjaajille 
Kuusankoskella 15.-17.9 2006. 
Ohjaajille kyseessä on räpyläuinnin 
valmentajakurssi, taso I.

Leiri on ensisijaisesti tarkoitettu aloitteleville 
räpyläuimareille ja ensimmäisen kerran myös 
seurojen räpyläuinnista kiinnostuneille nuorten 
ohjaajille. Leirille mahtuu mukaan 30 ensiksi 
ilmoittautunutta.

Leirin hinta 80 €/hlö uimareilta ja 120 € ohjaajilta 
sisältäen opetuksen, majoituksen, ohjelmassa 
mainitut ruokailut sekä uimahallimaksut. 
Paikkakuntalaisilta, jotka majoittuvat ja ruokailevat 
kotona, osallistumismaksu on uimarelta 20 €/hlö ja 
ohjaajilta 60 €/hlö.
Valmennuskurssilaisilla kurssin hintaan sisältyy 
myös oppimateriaali sekä kurssitodistus.

Leirillä tullaan uimaan kolme harjoitusta, joista 
kukin kestää n. 2h. Sunnuntaina leikkimielinen 
harjoituskilpailu leiriläisille.

VAATIMUKSENA uimareille: Hyvä uimataito !!! 
Omat varusteet: räpylät, snorkkeli, uimalasit, 
monoräpylä (jos on), normaali uimavarustus, 
majoitusta varten lakanat + tyynyliina 

(makuupussi ei kelpaa). Jos ei ole mukana em. 
liinavaatteita, ne saa vuokrata paikalla noin 6 € 
hintaan. 

Ohjaajina uintileirillä toimivat Juha Korja ja Timo 
Suominen sekä ohjaajien kurssilla Janne Toivola.

Osoite: Kuusankosken Urheilupuisto, Uimahallintie 
5, 45700 Kuusankoski, Puh: 05-280 4462

Leirillä on myös mahdollisuus kokeilla ja ostaa 
räpyläuintivarusteita. Ostoaikeista pitää ilmoittaa 
allekirjoittaneelle etukäteen, jotta tiedetään varata 
ko. varusteita paikalle.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset  8.9. mennessä

Marja-Liisa Kotikuusi
Ohtarontie 31
45130 KOUVOLA
Puh. 05-375 3160 , 040-770 0356
e-mail: marja-liisa.kotikuusi@kolumbus.fi 

LEIRIOHJELMA    15.-17.9. 2006

Pe 15.9

17.00 majoittuminen

17.30 ruokailu

19.00 - 21.00 uimareilla uimahalliharjoitukset, ohjaajilla teorialuento

La 16.9

8.00 herätys / aamupala

9.00 - 11.00 uimareilla uimahalliharjoitukset sekä kuntosali: venyttelyt, 
voimaharjoitukset; ohjaajilla teorialuento

11.30 lounas

13.00 - 16.30 ohjaajille teorialuento

17.00 - 19.00 uimahalliharjoitukset molemmille ryhmille

19.30 ruokailu

Su 17.9

8.00 herätys / aamupala

9.00 - 11.00 harjoituskilpailut

12.00 lounas



www.sukeltaja.fi /verkkokauppa

VERKKOKAUPASTA 

Saatavilla myös
Liiton toimistolta:
SLU -talon 7. krs. 
Radiokatu 20, Helsinki

LISÄÄ TUOTTEITA 
      OSOITTEESSA

SUKELTAJALIITON

PIPO
Laadukas HUSKY:n 

villapipo fl eecevuorella

Saatavilla myös
Liiton toimistolta:

FLEECETAKKI

Tummansininen fl eece 
Sukeltaja-logolla.
Saatavilla erikseen 
naisten ja miesten
leikkauksella.

����

Toimitus postiennakolla. Hintoihin lisätään toimituskulut, alkaen 4,20 €

Aito H.A.D -monitoimihuivi
sukellusaiheisella paina-

tuksella. Väri sininen.

MONITOIMIHUIVI
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Urheiluseuroille paikallistukea 
miljoona euroa enemmän kuin viime 
vuonna

OUrheiluseurojen toimintaan jaetaan tänä vuonna 
paikallistukea 1 400 000 euroa, mikä on miljoona 
euroa enemmän kuin viime vuonna. Uutena tuki-
muotona on ohjaajien ja valmentajien osaamisen 
kehittäminen. Lisäksi tukea voi edelleen hakea 6–
12 -vuotiaiden monipuolisen liikkumisen edistämi-
seen, 13–19 -vuotiaiden nuorten harrasteurheilun 
kehittämiseen, lasten ja nuorten seuratoiminnan 
laadun kehittämiseen sekä muuhun hankkeeseen, 
joka edistää merkittävästi paikkakunnan lasten ja 
nuorten liikuntaa. Hakuaika päättyy 15.10.2006.

– Urheiluseuroille on tänä vuonna jaossa tukirahaa 
poikkeuksellisen paljon, joten seurojen ei kanna-
ta jättää tätä mahdollisuutta käyttämättä, yhteys-
päällikkö Eija Alaja Nuoresta Suomesta painottaa.

Ministeriö haluaa panostaa 
urheiluseurojen toimintaan

Tukirahat myöntää opetusministeriön kulttuuripoli-
tiikan osasto, ja ne ovat peräisin veikkausvoittova-
roista. Paikallistuen jakamisesta vastaa Nuori Suo-
mi yhdessä lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen 
kanssa.

– Paikallinen seuratoiminta on suomalaisen liikun-
ta- ja urheilukulttuurin ydin. Lasten ja nuorten lii-
kunta on ollut ja tulee olemaan erityisenä painopis-
teenäni. On tärkeää, että voimme tarjota lapsille ja 
nuorille ammattitaitoista ohjausta ja valmennusta. 
Tämän johdosta halusin erityisen lisäpanostuksen 
lasten ja nuorten paikalliseen seuratoimintaan. Us-
kon, että lisämäärärahalla seurat voivat entistä pa-
remmin tarjota liikuntamahdollisuuksia myös vähän 
liikkuville lapsille sekä luoda pysyviä toimintaedel-
lytyksiä lasten ja nuorten seuratoiminnalle, kulttuu-
riministeri Tanja Saarela toteaa.

Tukirahaa myönnetään 1.9.2006-31.8.2007 välise-
nä aikana toteutuvalle toiminnalle. Summat vaih-
televat 500-10 000 euron välillä. Tuen saajat jul-

kistetaan joulukuussa 2006 maakunnallisissa tilai-
suuksissa. 

Tukirahaa viiteen eri tarkoitukseen

Paikallistukea voi saada tänä vuonna ensimmäis-
tä kertaa ohjaajien ja valmentajien osaamisen ke-
hittämiseen. Onnistuakseen haasteellisessa ja mie-
lenkiintoisessa tehtävässään ohjaajat ja valmen-
tajat tarvitsevat tietoa, taitoa ja kokemusta. Pai-
kallistukea painotetaan niille henkilöille, joille on 
ehtinyt kertyä vasta vähän ohjaus- ja valmennus-
kokemusta.

Paikallistuen avulla urheiluseurat voivat kehittää 
toimintaansa Nuori Suomi Sinettiseuraksi. Hake-
muksessa tulee kuvata lyhyesti kaikki ne toimen-
piteet, joiden avulla seura etenee kohti Nuori Suo-
mi Sinettiseura -laatumerkkiä. Sinettiseuraproses-
sissa seura voi saada konsultointiapua omalta laji-
liitolta tai liikunnan aluejärjestöltä. 

Monipuolisen liikunnan paikallistukea voivat hakea 
urheiluseurat, jotka perustavat 6–12 -vuotiaille lap-
sille monipuolisen liikuntakerhon, kehittävät jo ole-
massa olevaa kerhotoimintaa tai kehittävät lajien 
harjoitusryhmien monipuolisuutta. Paikallistukiha-
kemuksessa tulee ilmetä yhden kauden toiminta-
suunnitelma. Toiminnassa tulee lisäksi sopia yhtei-
set pelisäännöt sekä lasten että lasten vanhempi-
en kanssa.

– Ratkaisevassa asemassa nuorten harrastusmah-
dollisuuksien lisäämiseksi on vastuuhenkilön löy-
täminen urheiluseuroihin. Seuroihin tarvitaan tur-
vallinen aikuinen, harrastemanageri, joka luo toi-
minnalle puitteet, järjestää tiloja ja käynnistää toi-
mintaa yhdessä nuorten kanssa, projektipäällikkö 
Juhani Lehto Nuoresta Suomesta kertoo.

Paikallistukea voi hakea lisäksi hankkeeseen, joka 
merkittävästi edistää paikkakunnan lasten ja nuor-
ten liikkumista. Tällä tukirahalla halutaan kannus-
taa uusia innovatiivisia lasten ja nuorten liikunta-
hankkeita.

Tukea haetaan Nuoren Suomen nettisivuilla osoit-
teessa www.nuorisuomi.fi/paikallistuki olevilla ha-
kulomakkeilla. Lomakkeita on viisi erilaista, joista 
valitaan omaan hankkeeseen sopiva lomake. Ha-
kemus lähetetään netin kautta Nuoreen Suomeen 
viimeistään 15.10.2006. Lomakkeen voi myös tila-
ta Nuoresta Suomesta, jos hakijalla ei ole mahdol-
lisuutta käyttää nettiä.

Lisätietoja:
yhteyspäällikkö Eija Alaja, 0400 617 531
kehitysjohtaja Pasi Mäenpää, 040 7788 993
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Harrastemanageri 

Harrastemanageriverkostoon liittyminen on nyt 
ajankohtaista. Liittyminen tapahtuu www.nuorisuo-
mi.fi  sivuilla. 

Nuorten harrastamisessa ratkaisevassa asemas-
sa nuorten harraste- ja vaikutusmahdollisuuksien 
lisäämiseksi on toimivan aikuistukiverkoston luo-
minen. Seuraan on löydettävä ennakkoluuloton 
Harrastemanageri, josta tulee toiminnan sielu ja 
moottori ja joka mahdollistaa nuorten harrastami-
sen. Harrastemanageri luo yhdessä nuorten kans-
sa omaan seurakulttuuriin sopivat ja nuoria innos-
tavat toimintamuodot.

Harrastemanagerin tukijärjestelmä tarjoaa seuraa-
vaa:

Liittymällä verkostoon harrastemanageri saa tuki-
järjestelmän edellä mainitut edut käyttöönsä. Re-
kisteröitymisen jälkeen manageriin otetaan yhteyt-
tä Nuoresta Suomesta ja hän pääsee sopimaan toi-
mintaan liittyvästä koulutuksesta. Verkostoon liit-
tyminen, koulutus ja siihen liittyvä materiaali sekä 
vuosittainen materiaalin päivitys ovat seuralla mak-
suttomia palveluita.

lähde: www.nuorisuomi.fi 

* Valtakunnallinen verkosto: Viestintää, 
tiedottamista ja vuorovaikutusta.

* Koulutusta: Perehdyttämistä, oppimista 
ja jatkokoulutusta.

* Materiaaliapua: Vuosittain täydentyvä 
käsikirja, johon liitetään seuroissa toteu-
tettuja käytännön malleja

* Kohtaamisia: Kerran vuodessa valta-
kunnallisesti, myös alueellisia tapaami-
sia. Vuoden 2006 kohtaaminen tapahtuu 
18.-20.11. risteilyn merkeissä. Verkos-
toon liittyneille lähetetään lisätietoa hen-
kilökohtaisesti sähköpostilla. Myös näille 
sivuille tulee infoa asiasta.

* Lajikohtaista tukea: Vaihtelee lajeittain. 
Lisätietoa lajiliitoista. Parhaillaan suunnit-
telun alla.
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Terveiset nuorisovaliokunnasta!

Sukeltajaliiton nuorisovaliokunnan tehtävänä on 
tukea sukellusseurojen nuorisotyötä: järjestää 
koulutusta, tapahtumia, auttaa toiminnan 
kehittämisessä ja paljon muuta. Valiokunta 
toimii linkkinä seurojen ja liiton välillä. Me 
nuorisovaliokunnassa haluaisimme olla 
entistä paremmin perillä ns. ruohonjuuritason 
toiminnasta. Seuroissa toimiville ohjaajille 
valiokunnan työ saattaa välillä tuntua kaukaiselta 
ja vieraalta, eikä meitä valiokuntalaisia tunneta 
monessa paikassa. Muistuttaisin kuitenkin, että 
me toimimme teitä kaikkia varten. Valiokunnan 
jäsenet ovat eri puolelta Suomea, ja kaikki meistä 
ovat mukana myös oman kotiseuran juniorityössä. 
Norppatoimintaa olemme siis tarkastelleet monelta 
kantilta, ja uskomme voivamme tarjota teidänkin 
seuralle jotain mukavaa: vinkkejä ja virikkeitä 
toiminnan kehittämiseen tai apua ongelmien 
ratkomiseen.

Suomessa on 75 sukellusseuraa, joissa on 
nimetty nuorisotoiminnasta vastaava henkilö. 
Valiokunnassa huomasimme, että suuri osa 
seuroista on meille tuntemattomia, ja tutuistakin 
seuroista moneen ei ole oltu yhteydessä vuosiin. 
Päätimme siis tehdä asialle jotain, ja jaoimme 
nämä seurat valiokuntalaisten kesken ns. 
kummiseuroiksi. Lista tästä jaosta löytyy tämän 
norppapostin ohesta: tarkista siis siitä, kuka 
teidän seuran kummina toimii. Valiokunta alkaa 
syksyn aikana pikku hiljaa kartoittaa tilannetta, 
eli pyrimme ottamaan yhteyttä jokaiseen seuraan 
ja selvittämään, mikä on nuorisotoiminnan tilanne 
ja voisimmeko ehkä auttaa jotenkin. Ko. listasta 
on myös hyvä tarkistaa tietojen oikeellisuus, ja 
mikäli virheitä löytyy, ota yhteys omaan kummiin 
valiokunnassa niin korjataan tiedot.

Vastaisuudessa myös norppapostista löytyy 
valiokunnan kuulumisia. Tällä hetkellä valiokunnan 
työn alla on mm. ensi vuoden tapahtumista 
päättäminen. Jos seurassanne on halukkuutta 
järjestää esimerkiksi norpparalli tai kesäleiri, 
ottakaa pikaisesti yhteyttä nuorisopäällikköön. 
Tapahtumien järjestämisessä niin 
nuorisovaliokunta kuin nuorisopäällikkökin auttaa 
mielellään.

Nuorisovaliokunnan kokoonpanoon kuuluu 
tänä vuonna seitsemän varsinaista jäsentä: 
Pykäläisen Lilli Lappeenrannasta toimii tuttuun 
tapaan puhiksena. Laineen Anu Tampereelta 
hoitaa kokouksissamme myös sihteerin tehtäviä. 
Lisäksi vaikuttamassa ovat Mantereen Ossi 
länsirannikolta, Lybeckin Patrick Espoosta, 
Huupposen Sirpa Pieksämäeltä sekä Heikkisen 
Petri Jyväskylästä. Allekirjoittanut koittaa hoitaa 
jonkinmoista tiedottajan pestiä – terveisiä 
vaan Tampereelta. Lisäksi nuorisovaliokunnan 
kokouksissa hallituksen yhteyshenkilönä toimii 
Laukkarisen Heli. Nuorisopäällikkönä toimii 
Kari Malvinen, kunnes Häkkisen Sari palaa 
äitiyslomalta jossain vaiheessa ensi vuotta. 
Tästä norppapostista löytyy myös tuoreen 
nuorisopäällikön sekä meidän valiokuntalaisten 
esittelyt, joten vilkaiskaapa ainakin oman 
kumminne tarinoinnit!

Toivottelen siis kovasti intoa seuroihin uuden 
kauden alkaessa ja pidetäänhän yhteyttä!

Nuorisovaliokunnan puolesta
Laura Torkkeli

Nuorisopäällikkö ja
–valiokunta esittäytyy



Kari Malvinen
Nuorisopäällikkö

Sukellusharrastukseni alkoi laitesukelluskurssilla 
vuonna 1991 Helsingissä Urheilusukeltajat
ry:n järjestämällä kurssilla. Avovesiosuuden 
suoritin joulukuun räntäsateessa, koska tuntui 
mahdottomalta ajatus siitä, että odottaisin 
seuraavaan kevääseen – jopa kesäkuuhun 
1992 asti. Hampaita kalisuttavat kokemukset 
mielessä sukellusurani eteni hiljalleen kohti monia 
seikkailuja. Vastasin vuosina 1997- 1998 US:
n sukellustukialuksesta Räpylästä ja nykyään 
kipparoin muutamia Räpyläreissuja kesässä ja 
vastaan pienemmästä tukialuksestamme Norpasta.

Nyt Häkkisen Sarin äitiysloman sijaisuuden 
alkaessa (1.8.2006) pääni on ollut, positiivisessa 
mielessä, pyörällä niistä monista tehtävistä, joiden 
hoitamisesta toimiston arkiaskareet muodostuvat. 
Työnkuvani alkaessa kirkastua, myös asioihin 
tarttumisen tarmo on kasvanut. Nykyisestä 
tilanteesta on haastava ja mieluisa tehtävä jatkaa 
Sarin viitoittamalla tiellä, erityisesti kuuttien ja 
norppien, mutta myös kaikenikäisten snorkkeli
sukellusharrastajien liikunnan kehittämiseksi ja 
ylläpitämiseksi.

Lilli Pykäläinen
Nuorisovaliokunnan pj

Olen Lilli Pykäläinen Lappeenrannasta. Olen toiminut 
nuorisovaliokunnassa vuodesta 2002. Vuodesta 2003 
olen ollut nuorisovaliokunnan puheenjohtajana, 
tosin viime vuoden pidin ”äitiyslomaa”. Kotiseurani 
on Saimaan Norpat Urheilusukellusseura, jossa olen 
toiminut nuorisovastaavana vuodesta 2003 lähtien.

Nuorisovaliokunnassa vastuualueenani on 
valiokunnan koulutustoiminta, eli norppa- ja 
kuuttiohjaajakurssit sekä snorkkelisukelluskoulut
tajakurssit. Koulutusten myötä seuroihin saadaan 
uusia innokkaita ohjaajia toimimaan ja näenkin 
tärkeänä yhtenäisen ja laadukkaan ohjaaja- ja 
kouluttajakoulutuksen.

Lillin kummiseuroja:

IMATRAN URHEILUSUKELTAJAT
JOENSUUN LAITESUKELTAJAT
JOENSUUN URHEILUSUKELTAJAT
KITEEN URHEILUSUKELTAJAT
KOUVOLAN UIMARIT
LIEKSAN SUKELTAJAT
NURMEKSEN URHEILUSUKELTAJAT
SAIMAAN NORPAT
SUKELLUSSEURA VESIKOT

Ossi Mantere

Olen Ossi Mantere ja edustan länsirannikon 
mahtiseuroja: Rauman Laitesukeltajia sekä
Diving Team Poria. Molemmissa seuroissa toimin 
hallituksen jäsenenä sekä rahastonhoitajana. 
Lisäksi harrastan sukellusta... (kohta 15 vuotta) 
Ikää tosin on mittarissa vasta 23 vuotta. 
Norppatoiminnassa olen ollut vuodesta 1999 
lähtien, ohjaajan ominaisuudessa lähinnä :)

Nuorisovaliokunnassa olen nyt kolmatta vuotta. 
Vastuualueenani on ollut valiokuntien välinen 
yhteistyö, tai ainakin sen kehitteleminen. Suuri 
”tehtäväni” on ollut lähentää Liittoa ja maaseudun 
seuroja sekä tuoda pienien seurojen ääntä 
kuuluviin. Elämää on muuallakin kuin etelässä...”

Ossin kummiseuroja:

DIVING TEAM PORI
KANKAANPÄÄN URHEILUSUKELTAJAT
LAIVASTON URHEILUSUKELTAJAT
NAUTIC CLUB
PORIN URHEILUSUKELTAJAT
RAUMAN LAITESUKELTAJAT
SAARISTOMEREN SUKELTAJAT
SUKELLUSSEURA SIMPPU
TURUN NMKY/SUKELLUSJAOS
VAKKA-SUOMEN URHEILUSUKELTAJAT

Patrick Lybeck

Lybeckin Patrick tässä terve.

Kun olin lapsi minusta ajateltiin, että tuossa pojassa 
on joku vika kun se ei opi uimaan. ”Aina kun me 
heitetään se veteen niin se vaan menee pohjaan 
ja tulee ainoastaan käymään pinnalla ottamassa 
ilmaa kunnes se nostetaan pois vedestä” on joku 
saattanut sanoa lapsuudessani

Nykyään asia on edennyt niin pitkälle että hyppään 
veteen jo ihan itse. Pois minua ei sieltä kuitenkaan 
edelleenkään meinaa saada, siksi minulle on 
laitettu sellaiset ilmasäiliöt selkään.

Touhuan muun muassa sukellusseurani Espoon 
Nousun puhiksena ja kun noita tenavia on omasta 
takaa ajattelin, että voisi vaikka olla aktiivinen 
tällä junnurintamallakin. Laitesukelsin aikanaan 
kahdeksankymmentäluvulla, mutta sattuneesta 
syystä tuli vähän taukoa asiassa, kunnes aloitin 
uudestaan kolme vuotta takaperin. Jussina sain 
NAUI:n DiveMaster-leiman otsaani.

Jos mitenkään mahdollista toivoisin että voisin 
omalta osaltani edesauttaa seurojen ja liiton 
lähentymistä. Asiaa kun katsoo sekä seuran 
edustajan että liiton edustajan silmin joudun 
toteamaan, että loppujen lopuksi liiton toiminnassa 
ollaan mukana koska liitto tarjoaa tukea seurojen 
toimintaan. Muun muassa kesän kansainvälisen 



leirin merkeissä nähtiin mistä oikeasti on kyse.

Patrickin kummiseuroja:

DIPNOI DIVERS
EKENÄS SPORTDYKARE PIRAYA
ESPOON DYYKKARIT
HYKS URHEILUSEURA/URH.SUK.JAOS
KESKI-UUDENMAAN SUKELTAJAT
LOHJAN URHEILUSUKELTAJAT
LOVIISAN MERISUKELTAJAT
MERISUKELTAJAT
MURENA
NOUSU
PARTIOSUKELTAJAT
RIIHIMÄEN URHEILUSUKELTAJAT
SAMMAKKO DIVING TEAM

Tavataan 50V kekkereissä, siis liiton :)

Hiphei

Patrick

Petri Heikkinen

Olen Petri Heikkinen, 32-vuotias Jyväskyläläinen 
Sammakko. Viimeisimmät vuodet ovat kuluneet 
aktiivisimmin norppatoiminnan sekä johtokuntatyön 
parissa. Muuten olen seurassa sellainen 
jokapaikanhöylä. Tietysti omien sukellustaitojen 
kehittäminen sekä jatkokouluttautuminen 
kuuluu kuvioon myös. Yritänkin päästä veteen 
kohtuullisen ahkerasti ja viime kevään suoritin 
lähikouluttajakurssin. Tälle syksylle on tiedossa 
vielä snorkkelisukelluskouluttajakurssi.

Pääasiassa tulee sukelleltua Keski-Suomessa (lue: 
Päijänteessä), mutta koska työn ja Liiton asioiden 
vuoksi reissaan säännöllisesti myös etelässä, niin 
välillä tulee myös Itämereen pulahdettua. 

Jatkossa aion paneutua entistä enemmän myös 
Liiton toimintaan sekä kehittää itseäni kouluttajana. 
Nuorisovaliokuntaan olen kuulunut kuluvan vuoden 
alusta ja sillä saralla aion vastakin toimia. Toivon 
myös omalta osaltani voivani lisätä yhteistyötä 
Liiton ja sen jäsenseurojen välillä sekä tuoda myös 
Liittoon alueellista näkemystä sukeltamisesta ja 
nuorisotoiminnasta.

Petrin kummiseuroja:

ALA-KEITELEEN URHEILUSUKELTAJA
KEURUUN URHEILUSUKELTAJAT
SAMMAKOT
SUKELLUSSEURA CALYPSO
SUKELLUSSEURA H2O
SUKELLUSSEURA HYDROMANIA
URHEILUSUKELTAJAT
VANTAANJOEN SUKELTAJAT

Sirpa Huupponen

Olen Sirpa Huupponen Pieksämäen 
Urheilusukeltajista. Toimin seurassamme 
nuorisovastaavana ja junioriryhmiä olen vetänyt 
v. – 89.  Nuorisovaliokunnassa olen nyt toista 
kautta.

Toivon seuroilta yhteydenottoja nuorisovaliokuntaan 
päin jos jokin asia kaipaa kehittämistä.  ”Sinettiseurat” 
ovat aktiivista porukkaa ja sinettiseuratunnuksen 
saamisenkin kanssa yhteydenottoja on paljon.  
Niinpä muut seurat – pienet tai isot ottakaa yhteyttä 
kehittämisasioissa.

Sirpan kummiseuroja:

INARIN URHEILUSUKELTAJAT
KAINUUN URHEILUSUKELTAJAT
KUOPION URHEILUSUKELTAJAT
LEPPÄVIRRAN URHEILUSUKELTAJAT
MIKKELIN URHEILUSUKELTAJAT
MURSUT
OULUN VESIMIEHET
PIEKSÄMÄEN URHEILUSUKELTAJAT
RAUTALAMMIN SUKELTAJAT
SAVONLINNAN URHEILUSUKELTAJAT
YLIVIESKAN URHEILUSUKELTAJAT

Laura Torkkeli

Moikka!

Olen Torkkelin Laura Tampereelta. Ikää on kertynyt 
23 v. ja niistä sukelluksen parissa vähän yli puolet. 
Kotiseurani on Rauma-Repola Diving Club, jossa 
toimin nuorisovastaavana nyt kuudetta kautta. 
Olen joskus yrittänyt lopettaakin tätä harrastusta, 
mutta meidän ihanat norpat on pitäneet mut 
mukana, enkä enää varmaan osaisi ollakaan ilman 
tätä touhua – saati haluaisi. Missioni on se, että 
mahdollisimman moni lapsi ja nuori saisi nauttia 
kivasta liikuntaharrastuksesta kivassa seurassa, 
jossa jokaisesta pidetään huolta. Kentällä tehdään 
hirmu arvokasta työtä, josta jokainen juniorityössä 
mukana oleva ansaitsee kiitoksen.

Nuorisovaliokunnassa olen nyt toista vuotta. Minut 
on nimetty valiokunnan tiedottajaksi, mutta roolini 
vielä hakee muotoaan – ehkäpä se selkiää tässä 
loppuvuoden aikana. Minulle on tärkeää, että 
nuorisovaliokunnassa muistetaan se, keiden hyväksi 
tätä työtä tehdään ja yritänkin ajatella asioita 
yksittäisen seuran näkökulmasta. Yhteistyössä on 
voimaa, ja sen soisinkin lisääntyvän niin seurojen 
keskinäisessä toiminnassa kuin myös suhteessa 
liittoon ja valiokuntiin.

Toivottelen kaikille mukavia ja turvallisia hetkiä 
niin pinnan päällä kuin allakin.



Lauran kummiseuroja:

AHVENISTON VESIPEDOT
ASK HEPULA
HEIPS/SUKELLUSJAOS
HÄMEENLINNAN URHEILUSUKELTAJAT
LAHDEN PINGVIINIT
LÄNGELMÄVEDEN SUKELTAJAT
MÄNTÄN SEUDUN URH.SUK.VESIKOT
NASTOLAN SUKELLUSSUUNNISTAJAT
RAUMA-REPOLA DIVING CLUB
SCUBA LIBRE

Terkuin Laura

Anu Laine

Moi!

Olen Anu Laine ja asustelen Tampereella. Ikää on 
kertynyt 25 vuotta ja vielä tämä vuosi menee opis-
kellessa automaatiotekniikkaa. Liitossa toimin nuo-
risovaliokunnan jäsenenä ja sihteerinä sekä norp-
paohjaajien kouluttajana. Omassa seurassani Tam-
pereen Urheilusukeltajissa olen nuorisovastaavana. 
Muita harrastuksiani sukeltamisen lisäksi ovat lumi-
lautailu sekä tanssiminen.

Anun kummiseurat:

BOTHNIA GULF DIVERS-82
KEMIN URHEILUSUKELTAJAT
KOKKOLAN URH.SUK.KERHO MERISAU
LAKEUDEN SUKELTAJAT
MIDNIGHT DIVERS
NORRVALLA SPORT
PIETARSAAREN URH SUK DIVING 80
ROVANIEMEN URHEILUSUKELTAJAT
SODANKYLÄN URHEILUSUKELTAJAT
SUUPOHJAN SUKELTAJAT
TAMPEREEN URHEILUSUKELTAJAT
TORNION URHEILUSUKELTAJAT
TORNIONLAAKSON SUKELLUSSEURA

Kaikkien sähköpostit ovat muotoa
etunimi.sukunimi@sukeltaja.fi

Lumilyhty - Tuttu tv:stä

Lumilyhty-arvalla kerätään varoja liikunta- ja 
urheiluseurojen toimintaan. Arvan hinta on 
5 €.  Helpoin tapa tahkoa tonneittain rahaa 
verovapaasti.

• Seura/joukkue saa 50% arvan bruttohinnasta 
puhtaana käteen. Voitot ovat saajille verottomia, 
koska SLU maksaa arpajaisveron.
 
• Hyvin organisoituna 1000 arpaa menee loka-mar-
raskuussa muutamassa illassa = 2500 € kahise-
vaa kassaan. Jaossa 24 Mersua, 24 matkaa 24 tie-
tokonetta.

• Yli 100 000 voittoa. Arvo yhteensä yli 2 miljoo-
na euroa.

• SLU:n Lumilyhty-joulukalenterin tilausohjeet löy-
tyvät sivulta http://www.lumilyhty.net/

Veden vallassa – Sukeltajaliitto 
täyttää 50 vuotta!

Juhlakutsu julkaistiin Sukeltaja- lehdessä 3/2006 
ja löytyy netistä www.sukeltaja.fi. Varaa aika 
juhlille 7.-8.10.2006. Liiton 50 vuotisjuhla sekä 
syyskokous pidetään kongressihotelli Meripuistossa 
Espoossa. Ilmoittautumiset 15.9. mennessä.


